Zaproszenie na cykl warsztatów
„

Jak dobrze przygotować firmę na pozyskiwanie funduszy
w perspektywie finansowej 2014-2020 ”
organizowanych przez
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na unikatowe warsztaty przygotowane z myślą o przedstawicielach
firm

reprezentujących

branżę

zagospodarowania

odpadów

i

recyklingu,

którzy

zainteresowani są pozyskaniem funduszy zewnętrznych z Unii Europejskiej i innych źródeł w
perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Uczestnik warsztatów uzyska odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy i w jaki sposób powinienem budować strategię pozyskiwania środków
finansowych w perspektywie 2014-2020?
2. Do czego potrzebna jest mi współpraca z uczelnią i jednostkami badawczymi - jak i
kiedy powinienem ją podjąć?
3. Jakie kroki (formalne, organizacyjne, marketingowe) powinienem przedsięwziąć, aby
maksymalizować szanse na sukces jeszcze przed ogłoszeniem poszczególnych
konkursów?
4. W jaki sposób zbudować przewagę nad beneficjentami-konkurentami?
5. Jakie możliwości niesie perspektywa 2014-2020 dla mojego przedsiębiorstwa?
W czasie warsztatów omówione zostaną podstawowe źródła pozyskiwania środków
finansowych z programów organizowanych przez instytucje takie jak: PARP, NCBiR, MG, BGK,
UM, ZUS, NFOŚiGW (na poziomie centralnym oraz regionalnym). Podczas prelekcji
omówione zostaną najbardziej interesujące programy, które pozwolą sfinansować

inwestycję w: środki trwałe, licencje, działalność B+R, marketing, eksport, szkolenia, czy
start-upy. Przedstawione zostaną zarówno instrumenty bezzwrotne, jak i zwrotne
(niskooprocentowane pożyczki).
W czasie warsztatów szczególny nacisk zostanie położony na przystępną, ciekawą
i efektywną formę prezentacji – projekty omawiane będą przede wszystkim w kontekście
studium przypadków.
Warsztaty obejmować będą zarówno prelekcje skierowane do wszystkich uczestników, jak i
indywidualne konsultacje! Wymiar i zakres indywidualnych konsultacji moderować będą
wyłącznie uczestnicy warsztatów!
Warsztaty będą prowadzone przez ekspertów

firm doradczych i jednostek naukowych

należących, bądź współpracujących z Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
Zajęcia będą dostosowane zarówno do przedsiębiorców nieposiadających doświadczenia w
pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego ze środków UE, jak i tych, którzy realizowali już
szereg projektów.
Zakłada się, że maksymalna liczba uczestników każdego z warsztatów nie przekroczy
dziesięciu – to bowiem pozwala na indywidualne pochylenie się nad każdym
z uczestników!
Praktycznej wiedzy pozyskanej na warsztacie nie zastąpi żaden płatny newsletter, czy tak
zwany „audyt unijny” oferowany przez firmy consultingowe. U nas, niezależnie od
warsztatów, jako porządkujący dodatek, każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie „mini Poradnik
Beneficjenta”, stanowiący podsumowanie tematyki poruszanej w trakcie warsztatów.

Gdzie i kiedy?
Warsztaty planowane są w następujących miastach: Toruń, Wrocław, Lublin, Poznań,
Kraków, Warszawa, Skierniewice, Gliwice.

Szczegółowa informacja o terminach warsztatów dostępna będzie na stronie
www.klasterodpadowy.com/page/oferta-szkolen.

